VERZEKERING THESAURIERESERVE (VROEGERE VRIJ KREDIET)
OMVANG VAN DE WAARBORG IN GEVAL VAN OVERLIJDEN
voorwaarden en voor zover de verzekerde niet op aktieve wijze aan
de vijandelijkheden deelneemt.

Artikel 1: Wereldwijde waarborg

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en rechten van de
geregistreerde personen.

Het overlijdensrisico is gedekt over de hele wereld, ongeacht de
oorzaak ervan, onder voorbehoud van de bepalingen van de
artikelen 2 tot 5.

Krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer worden de personen wier persoonsgegevens
ingezameld of geregistreerd zijn in een of verschillende
verwerkingen van de vennootschappen en instellingen van de groep
Assubel, op de hoogte gebracht van de volgende punten.

Artikel 2: Zelfmoord van de verzekerde
De zelfmoord van de verzekerde is gedekt indien deze gepleegd
wordt na het eerste jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het
kontrakt, of de verhoging van het kapitaal bij overlijden, of de
wederinvoegestelling van het kontrakt.
Artikel 3: Luchtvaart

De personen zullen in de bestanden van de groep Assubel enkel
geregistreerd worden als dit nuttig is voor het normaal beheer van
de dossiers.

Het overlijden van de verzekerde ten gevolge van een ongeval met
een luchtvaarttoestel waarin hij plaats genomen heeft, is gedekt
behalve als het gaat om een toestel:

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te
krijgen van de hem betreffende gegevens die in een bestand zijn
opgenomen.

- dat voor het vervoer van personen of zaken niet gemachtigd is;
- van het leger: het overlijden wordt evenwel gedekt indien het om
een toestel gaat dat op het ogenblik van het ongeval aangeduid was
voor het vervoer van personen;
- dat produkten van strategische aard vervoert naar oorlogvoerende
of oproerige streken;
- dat zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportieve wedstrijd;
- dat proefvluchten uitvoert;
- van het type “U.L.M.” (uiterst licht gemotoriseerde vliegtuigen).

Elke in een bestand geregistreerde persoon is verder gerechtigd alle
onjuiste persoonsgegevens, die op hem betrekking hebben, kosteloos
te doen verbeteren of te doen verwijderen.
Om dat recht uit te oefenen dient de belanghebbende een
gedagtekend en ondertekend verzoek in bij de dienst:
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Groep Assubel
Lakensestraat 35
1000 Brussel

Artikel 4: Oproer
Er wordt geen dekking verleend voor het overlijden dat volgt uit
oproer, burgerlijke onlusten, alle collectieve gewelddaden van
politieke, ideologische of sociale aard, al dan niet gepaard gaand
met opstand tegen de overheid of tegen welke gevestigde macht
ook, indien de verzekerde er op vrijwillige en actieve wijze heeft aan
deelgenomen.
Artikel 5: Oorlog
a) Er wordt geen dekking verleend voor het overlijden dat volgt uit
een oorlogsfeit, dat wil zeggen, een gebeurtenis die rechtstreeks of
onrechtstreeks resulteert uit een offensieve of defensieve aktie van
een oorlogvoerende mogendheid of uit welke andere gebeurtenis van
militaire aard ook.
Niettemin kunnen deze risico’s door een bijzondere overeenkomst
gedekt worden indien de omstandigheden het verrechtvaardigen en
mits goedkeuring van de Controledienst voor de Verzekeringen.
Het overlijdensrisico is echter nooit gedekt indien de verzekerde
aktief deelneemt aan de vijandelijkheden.

Deze verzekering wordt bij de volgende verzekeraars afgesloten:

b) Indien het overlijden van de verzekerde zich voordoet in een
vreemd land waar vijandelijkheden aan de gang zijn, dient er een
onderscheid gemaakt te worden tussen twee gevallen:

- KBC VERZEKERINGEN N.V.: Minderbroedersstraat 8 – 3000 Leuven
– 16% van het overlijdensrisico.

- AGF BELGIUM N.V.: Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – leidende
maatschappij 28% van het overlijdensrisico.
- AG INSURANCE N.V.: Emile Jacqmainlaan 53 – 1000 Brussel – 28%
van het overlijdensrisico.
- AXA N.V.: Vorstlaan 25 – 1170 Brussel – 28% van het
overlijdensrisico.

De maatschappijen AG INSURANCE, AXA en KBC hebben aan AGF N.V.
mandaat verleend voor de ondertekening van de polis, en de
aanhangsels, de briefwisseling en de regeling der schadegevallen.

1. indien het konflikt gebeurt tijdens het verblijf van de verzekerde,
krijgt de verzekeringsnemer dekking van het oorlogsrisico voor zover
de verzekerde niet op aktieve wijze aan de vijandelijkheden
deelneemt;
2. indien de verzekerde zich naar een land begeeft waar er een
gewapend konflikt bestaat, kan de verzekeringsnemer slechts
dekking van het oorlogsrisico krijgen mits de betaling van een
premietoeslag, uitdrukkelijke melding ervan in de bijzondere
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